
PMs de Cristo implantam Núcleo em Tanabi

  PMs de Cristo implantam Núcleo em Tanabi-SP          A região de São José do Rio Preto
ganhará mais um Núcleo dos PMs de Cristo. Nesta próxima terça-feira, 03/03, na cidade de
Tanabi, a Coordenadoria Regional dos PMs de Cristo irá formalizar, às 15h, o início das
atividades no 1º Pelotão da 1ª Companhia do 52ºBPM/I.
 
 
 
A proposta da implantação do Núcleo, segundo o vice-presidente dos PMs de Cristo e também
Coordenador Regional, o Coronel PM Carlos André Medeiros Lamin, &quot;é prestar
assistência emocional e espiritual aos policiais militares da região, valorizando a figura humana
do PM e trazendo equilíbrio emocional para o atendimento das ocorrências&quot;. 
 
 
 
Dentre as atividades que passarão a ser desenvolvidas no Núcleo, que terá como responsável
o Cabo Rosângela, haverá o &quot;Momento com Deus&quot;, para a leitura da Bíblia e
oração, no qual os PMs de Cristo levam a Palavra de fé, vida e esperança à família policial
militar.
 
 
Com grande atuação na região de São José do Rio Preto, os PMs de Cristo já contam com
Núcleos em São José do Rio Preto (06 Núcleos: Polícia Ambiental e Rodoviária, 13º
Grupamento de Bombeiros e Prontidão Amarela, 52º BPMI e CPI-5), Jales, Fernandópolis,
Monte Aprazível, Mirassol, Bady Bassit e Catanduva.
 
 
&quot;Grandes coisas tem feito o Senhor nesta região.
 
Aqui, sempre contamos com o apoio do Comandante do Policiamento de Área 5, o Cel PM
Rogério Xavier e a disponibilidade de irmãos para a liderança e condução dos Núcleos.
 
Nosso alvo é que em todas as Organizações Policiais Militares da região, até o nível de
Companhia, possa haver um Núcleo. Mas Deus tem dado até mais que isso, como observamos
os Núcleos de Tanabi, que é sede de Pelotão, Bady Bassit, sede de Grupamento de Polícia
(Gp).
 
Algo novo que Deus está colocando em nossas mãos para suprir a necessidade da família
policial militar é a doação de cestas básicas. A Associação dos PMs de Cristo está
disponibilizando cestas básicas a policiais, que estejam passando por dificuldades
momentâneas. Os interessados devem procurar a seção de comunicação social de seu
batalhão ou um líder dos PMs de Cristo local.
 
Por fim, peço sua solidariedade nas orações para que Deus envie mais trabalhadores, porque
a seara é muito grande nesta região do Estado de São Paulo&quot;.
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